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Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai 

Par likumprojektu “Grozījumi 
Dabas resursu nodokļa likumā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (turpmāk – 
likumprojekts), jo ir būtisks iebildums pret likumprojektu un anotāciju. 
 
Iebildums pret likumprojektu: 
LPS uzskata, ka jāmaina dabas resursu nodokļa maksājumu ieskaitīšana valsts 
un pašvaldību budžetos, izsakot likuma 28. panta otro un trešo daļu šādi:  

(2) Nodokļa maksājumus par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu vai 
vides piesārņošanu (izņemot šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētos 
gadījumus) limitos noteiktajos apmēros ieskaita 100 procentus tās 
vietējās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras 
teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība (ja darbība notiek vairāku 
pašvaldību teritorijā – proporcionāli izmantotajai teritorijai); 
(3) Nodokļa maksājumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
sadala šādi: 

1) 50% apmērā tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā atrodas 
atkritumu apsaimniekošanas poligons; 
2) 50% apmērā pārējām atkritumu apsaimniekošanas reģiona 
pašvaldībām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras 
uzlabošanai un iedzīvotāju izglītošanas pasākumu veikšanai. 

Pamatojums iebildumam: 
1. Dabas resursa nodokļa mērķis vairāk ir teritoriāls nekā fiskāls, un 
likumā ir noteikts skaidrs mehānisms, kā to īstenot konkrētās pašvaldības 
teritorijā, bet nav mehānisma, kā to realizēt valsts mērogā. 
2. Pašvaldībām noteikti jauni uzdevumi gan publisko ūdeņu 
apsaimniekošanas, gan zemes izmantošanas, gan sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas, gan citās ar vides aizsardzību un uzturēšanu saistītās 
jomās. 
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Lai sasniegtu paredzēto mērķi, LPS lūdz izskatīt dabas resursu 
nodokļa likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstināšanu tikai 
vienlaicīgi ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma grozījumiem par poligonu 
“vārtu maksas” ieviešanu (maksa par nešķirotajiem sadzīves atkritumiem). 
 

Līdz ar to LPS iebilst pret anotācijas III nodaļu “Tiesību akta 
projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” un tās sadaļām, 
ņemot vērā LPS izteikto būtisko iebildumu attiecībā uz likumprojekta 
28. pantu. 
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Gunta Lukstiņa, Padomniece vides jautājumos  
67508521, 29188535, gunta.lukstina@lps.lv 
Sniedze Sproģe, Padomniece lauku attīstības jautājumos 
29457537, sniedzes@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


